
Befejeződött a kerület bejárása
Egy hét múlva országgyűlési választás

Nemesviden kezdődött és Nagybajomban ért véget az az öthetes lakossági fó-
rumsorozat, melynek keretében Móring József Attila országgyűlési képviselője-
lölt (Fidesz-KDNP) csaknem 40 településen találkozott a Somogy megyei 3. sz. vá-
lasztókerület polgáraival, hogy megbeszéljék Magyarország és szűkebb hazánk 
helyzetének alakulását és vázolják a jövő lehetséges útjait. 

NAGYBAJOM. Március 28-án a megye 
közepén fekvő 3300 lakosú városban, 
Nagybajomban ért véget az országgyű-
lési választás előtti területbejárás, ahol 
Czeferner Józsefné polgármester asszony 
ajánlotta a helyiek figyelmébe az előadó-
kat, Halász János kulturális államtitkárt és 
Móring József Attila országgyűlési képvi-
selőjelöltet.

Köszöntőjében a polgármester asz-
szony ismertette a település elmúlt idő-
szakban bekövetkezett legfontosabb ese-
ményeit. Kiemelte, hogy az utóbbi nyolc 
évben négymilliárdos fejlesztés történt, és 
mára adóssága sincs a településnek. Sze-
retnék elérni, hogy a jövőben növekedjen 
a munkahelyek száma, illetve újra fellen-

dülhessen a mezőgazdaság. Mint mondta, 
a folyamatban levő és jövőre befejeződő 
csatornázási projekt jó alapot biztosít a 
tervezett városi fürdő fejlesztéséhez.

Móring József Attila példaértékűnek 
nevezte a város utóbbi időben történt 
fejlődését, melynek során falusias jel-
lege hangulatos, gondozott városképpé 
változott. Hangsúlyozza: azonban nem 
elégedhetünk meg csupán épületek lét-
rehozásával, közösségeket is kell építeni, 
településeinket élettel megtölteni – ez a 
legfontosabb feladat. Hozzátette erre is jó 
példa a város, hiszen 19 aktívan működő 
civil szervezete van. A választások jelen-
tőségéről szólva kifejtette: annak tétje az, 

folytatás a 2. oldalon

KAMPáNySár
Ahogy azt már napokkal előbb jeleztük, 
az összeborult baloldal személyre szóló, 
mocskolódó szórólapokkal támadja a kor-
mánypárti jelölteket, ráadásul sunyi módon 
álnév mögé bújva. A szemenszedett hazug-
ságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő ösz-
szeállításokat minősíteni sem érdemes. A 
jelenség viszont mélységesen elszomorító.

Miután a baloldalon érzik, hogy nem képesek 
győzni a választáson – mert az embereknek 
elegük van a hazugságaikból, a kétes ügyeik-
ből, és mert megelégelték, hogy csak a maguk 
szekerét tolják – végső kétségbeesésükben 
azzal próbálkoznak, hogy minket is lerántsa-
nak a sárba, és ennek érdekében mindenféle 
tisztességtelen eszközt megpróbálnak bevet-
ni. Ezt persze folyamatosan tagadják.

Szánalmas kísérlet, ami nem fog ered-
ményre vezetni. Az emberek pontosan tud-
ják, mire számíthatnak a bukott baloldal 
embereitől: pontosan emlékszünk a szem-
kilövő rendőrterrorra, az égbe szökő állam-
adósságra, a megszűnő munkahelyekre, a 
kétes milliókkal teli nokiás dobozokra meg 
nejlonzacskókra.

Magyarország 2010-ben új útra lépett. 
Visszafizettük az IMF-hitelt és az önkor-
mányzatok adósságát, csökkent a rezsi és 
új munkahelyek jöttek létre, emelkedő pá-
lyán a gazdaság. Magyarország a saját lábá-
ra állt! Ezeket akarják most elvenni tőlünk. 
Országépítő program híján csak a gyalázko-
dás, a gyűlöletkeltés maradt. De gyűlölettel 
nem lehet sem közösséget, sem országot 
építeni! Akik ilyen módszereket alkalmaz-
nak, azok önmagukat minősítik. Nyilvánvaló 
az is, hogy, nem vitákat, hanem csupán ve-
szekedéseket, botrányokat akarnak. A mi 
válaszunk erre a Békemenet volt. Mert mi 
továbbra is hiszünk a szeretet és az össze-
fogás erejében.        MóriNG JózSef AttilA
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Szelek hava • A virágzás, kinyílás hónapja. Eredete talán a népi etimologizálásnak köszönhetően a latin „aperire”, azaz a virágzás szóra 
vezethető vissza. Régi magyar neve: Szent György hava, Tavaszhó. a magyar költészet napja 04. 11. • Berzsenyi Dániel: A tavasz (részlet) • A ta-
vasz rózsás kebelét kitárva, / Száll alá langyos levegőn mezőnkre. / Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek, / S illatot isznak. / Alkotó aethert lehel a világra, 
/ Mellyre a zárt föld kipihenve ébred; / Számtalan létek lekötött csirái / S magvai kelnek.

tudjuk-e folytatni a 2010-ben megkezdett 
országépítő munkát. egy baloldali szer-
vezet minap kiadott, fideszes jelölteket 
gyalázó, hazug szórólapjaira reagálva arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ilyen hozzá-
állással nem lehet országot építeni. Arra 
kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt 
az április 6-i választáson és szavazzanak a 
folytatásra.

Halász János a kormányváltás után 
beindított folyamatokról beszélt – Alap-
törvény megalkotása, gazdaság beindí-
tása, munkahelyteremtés és közmunka-
program gazdasági és erkölcsi jelentősége, 
családtámogatási rendszer megalkotása,  
nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése, 
rezsicsökkentés –, egy-egy terület esetén 
szembeállítva az MSzP korábbi, 2010 
előtti kormányzati politikájával. A civil 
szervezetek és a közösségépítés kapcsán 
méltatta a város eredményeit. Végezetül 
figyelmeztetett a Gyurcsány-kormány 
esetleges visszajövetelének veszélyére, 
kérve, ne osszák meg szavazatukat, és 
mind listán, mind egyéniben szavazzanak 
a fideszre, és választókerületi jelöltjére, 
Móring József Attilára.                          -SP-

Fejlesztési támogatás 
1017 településnek
Mintegy kilencmilliárd forint fejlesztési 
támogatásban részesül 1017 olyan tele-
pülés, amelynek a lélekszáma nem éri 
el a kétezret, és nem részesültek adós-
ságkonszolidációban. ezek az önkor-
mányzatok március 6-áig pályázhattak 
támogatásra. A legtöbb falu út-, illetve 
járdaépítésre szeretné a fejlesztési forrást 
felhasználni. Somogy megyében ez 93 
települést érint, amelyek összesen 670 
millió forintot kapnak.

Hazug szórólapok 
a postaládákban
lejárató kampányt indított a baloldal a 
fideszes jelöltekről, ami nem értelmez-
hető másként, mint reménytelen poli-
tikusok kétségbeesett hazudozásának. 
Ahelyett, hogy a szocialisták magyará-
zatot adnának a köreikben felbukkanó 
újabbnál újabb botrányokra – Simon-
botrány, zuschlag-botrány –, inkább a 
kormánypárti politikusokat vádolják 
alaptalanul. ez újra ron Werber gyűlö-
letkampánya – a baloldalon semmi sem 
változott; minden idők legkorruptabb 
kormányzása során egyszer már tönkre-
tették az országot. [forrás: fidesz.hu]

átadták a PET 
Centrumot 
KAPOSVÁr. Világszínvonalú képalkotó 
diagnosztikai központot avattak Kapos-
váron március 26-án. A Pet (pozitron 
emissziós tomográfia) Centrum ünne-
pélyes avatásán elhangzott, az országban 
egyedülálló berendezéseket működtető 
beruházásnak nemcsak a gyógyításban, 
hanem az egyetem kutatásaiban és a 
tanításban is fontos szerepe lesz, hiszen 
itt fogják képezni a technikát működtető 
szakembereket.

A 3 milliárd forintos beruházás-
hoz 2,2 milliárd forint hitelt a Magyar 
fejlesztési Bank biztosított. Az eszközök, 
berendezések értéke meghaladja a 2 mil-
liárd forintot. A Pet centrum júniustól 
fogadja a betegeket. 
[forrás: Mti-fidesz.hu]

Beiskolázás a szőcsényi szakképzőben

Szép természeti környezetben, a Mar-
cali-hát nyugati oldalán fekszik a 
szőcsénypusztai egykori Véssey-
kastélyban kialakított mezőgazdasági 
szakiskola, amelynek közel 400 tanulóját 
a Dunántúl településeiről iskolázzák be. 
Markhard József, a Széchenyi zsigmond 
Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kol-
légium igazgatója tájékoztatása szerint 
megtörtént az előzetes jelentkezés alap-
ján a 2014/15-ös tanévre történő felvé-
teli eljárás (általános iskolai tanulmányi 
eredménytől függő felvétel), melynek 
eredményeképpen összeállították és az 
intézmény honlapján közzétették az ide-
iglenes felvételi jegyzéket.

eszerint a következő tanévben az 
alábbi tagozatokon kezdhetik meg tanul-
mányaikat a reménybeli szőcsényi diá-

kok: erdészeti és vadgazdálkodási tech-
nikus, dísznövénykertész, virágkötő és 
virágkereskedő, mezőgazdasági gépész, 
erdészeti szakmunkás, mezőgazdasági gé-
pésztechnikus. legtöbben az erdészeti és 
vadgazdálkodási technikus (59 fő), illetve 
a mezőgazdasági gépész (62 fő) szakra je-
lentkeztek. 

Az intézmény a gyakorlati oktatáshoz 
1786 ha tanerdővel, 5300 ha oktatási-kutatá-
si célú, különleges rendeltetésű vadászterü-
lettel, 1000 m fűthető fóliaházzal, üvegház-
zal, 2,8 hektáros vadasparkkal, dísznövény-, 
kertészeti gyakorlókerttel, erdészeti cseme-
tekerttel rendelkezik. emellett lehetőség van 
bekapcsolódni a duális képzésbe, ami azt 
jelenti, hogy elsősorban a gyakorlati kép-
zésben tanulószerződés alapján gazdálkodó 
szervezetek is részt vesznek.                     -SP-

folytatás az 1. oldalról
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Folytassuk együtt: maradt még munka 
az országépítésben!
Interjú Móring József Attilával

Cikluszárás után, választások előtt Móring József Attila térségi országgyűlési-
képviselőjelöltet (Fidesz-KDNP) kérdeztük az ország és a választókerület elmúlt 
négy évéről, személyes tapasztalatairól, valamint az előttünk álló választások je-
lentőségéről.

Még 25 éves sem volt, amikor a Fideszbe 
lépve aktív közéleti tevékenységbe fogott 
és a folyamatos tapasztalatgyűjtés révén 
mind szélesebb körben – települési, me-
gyei, országos – adódott lehetősége részt 
venni a közösségi ügyek alakításában. 
Immár 12 éve országgyűlési képvise-
lő, emellett az Országgyűlés jegyzője, a 
Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, és So-
mogyváron polgármester. Mit jelent az 
Ön számára a közt szolgálni?

– Amikor '92 karácsonyának előest-
éjén Somogyváron néhány barátommal 
megalakítottuk a fidesz helyi csoportját, 
elsősorban a falu közéletében szerettünk 
volna részt venni, a „nagypolitikáról” nem 
is álmodtam. településünk akkoriban egy 
civakodó, széthúzó falu volt, amely mellett 
sorra szaladtak el a fejlesztési lehetőségek. 
Alpolgármesterként, majd polgármes-
terként is igyekeztem ezeken az áldatlan 
állapotokon változtatni. erőfeszítéseink-
re mások is felfigyeltek, így történhetett, 
hogy napra pontosan tíz esztendő múlva 
a mandátumáról lemondó Szita Károly 
helyett jómagam tettem képviselői esküt 
a parlamenti patkóban. „tökéletesíteni és 
tökéletesülni” – Széchenyi Imre, a tudós 
somogyi gróf szavait választottam vezér-
lő jelmondatul; a címmel egy könyvem 
is megjelent 2010-ben. Minden tisztség, 
amihez az ember a választók bizalmából 
jut, lehetőség a szolgálatra, a segítésre, az 

építésre. egy pillanatra sem akarom el-
felejteni, honnan jöttem; hogy magam is 
egy vagyok azok közül, akik megvá-
lasztottak. rengeteget tanultam 
az elmúlt években, és meg-
szerzett tapasztalataimat a 
körzet hetvenkét települé-
sén élők javára szeretném 
kamatoztatni.

– Harcos négy év áll 
az ország mögött, hiszen 
a Fidesz-KDNP szövetség 
új megoldásokat keresett 
a régi problémákra, és ez 
sokak érdeksérelmével járt. 
Mennyiben igazolták vissza az 
elért eredmények a konfliktus felvál-
laló politikát? Jellemző volt ez a válasz-
tókerületben is?

– egy mind gazdaságilag, mind mo-
rálisan szétesett országot kellett 2010-ben 
talpra állítanunk, miközben a szociálli-
berálisok ugrásra készen várták a teljes 
összeomlást. Nem volt olyan terület, ami 
rendben lett volna. Aztán lett új Alaptör-
vényünk, átszerveztük a közigazgatást és a 
köznevelési rendszert, az egyszerű hono-
sítással egyesítettük a nemzetet. Csökken 
a munkanélküliek száma, fejlődő pályára 
állt a gazdaság. Közben visszafizettük az 
iMf hitelt és az önkormányzatok összes 
adósságát! ezek az intézkedések számos 
konfliktussal jártak, a multicégek és a 

bankok megadóztatása miatt magunkra 
vontuk az eU egy részének haragját. De 
miután ezek a döntések a magyar embe-
rek érdekeit szolgálták, vállalnunk kellett 
a vitákat. Azóta már több ország vette át 
részben vagy egészben ezeket a lépéseket, 
ami szintén ezek helyességét igazolja. Ma-
gyarország az elmúlt négy évben jobban 
teljesített, mint korábban, és jobban, mint 
a hasonló adottságokkal rendelkező tag-
államok. ez mindannyiunk, minden ma-

gyar ember sikere!
Persze nem lehetünk mara-

déktalanul elégedettek; fino-
mításra szorul a közneve-

lési rendszer, de vannak 
még teendőink az egész-
ségügy és a közbiztonság 
javítása terén is. A várt-
nál lassabban halad az 
elszámoltatás, ám célunk 

továbbra is az: felelniük 
kell mindazoknak, akik 

nem tartották be a törvénye-
ket! e tekintetben sok múlik az 

igazságszolgáltatás szervein, melynek 
munkájába – független hatalmi ág lévén – a 
kormány nem avatkozhat be.

A választókerületben ugyancsak je-
lentős fejlesztések indultak ebben a ciklus-
ban. felélesztettük a már-már bebukott, 
22 települést érintő dél-balatoni szenny-
vízcsatorna projektet, amelynek bekerü-
lési költsége mintegy 20 milliárd forint. 
elkerülő út és kerékpárút épül Marcali 
határában, számos faluház és közterület 
újult meg. Megmenekült a marcali kórház, 
amely sok százmilliós adósságot halmozott 
fel, és súlyos szakemberhiánnyal küzdött. 
figyelemmel kísérjük és szorgalmazzuk a 
tervezett sürgősségi centrum kialakítását.
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Választási nagygyűlés március 29-én, Hősök tere • Orbán Viktor: „Sohase felejtsétek, hogy az esélyt be kell váltani. Nekünk 
kell beváltani mindannyiunknak közösen a következő nyolc nap munkájával. Nincs olyan esély, amit ne lehetne eljátszani.”
„Aki megosztja a szavazatát, egységet bont. Aki egységet bont, hazardíroz. Ne feledjétek a választási harc első törvényét: 
egységben az erő. Egy a tábor, egy a zászló, csak a Fidesz!”                                                                      Fotó: Facebook/Orbán Viktor

folytatás a 3. oldalról
– A végéhez közeledik a kampány, 

melynek során végigjárta a fél választó-
kerületet, rengeteg emberrel találkozott a 
lakossági fórumokon.  Mit tapasztalt, mi 
a helyzet a végeket?

– Valóban számos fórumon vettem 
részt a kampány során, több száz ember-
rel sikerült személyesen is találkoznom. 
Beszélgetéseinkből egyértelműen leszűr-
hető, hogy az emberek a fidesz-KDNP 
szövetséget tartják az egyetlen kormány-
zóképes erőnek, és várják a kormányzás 
folytatását. Az egymással is civakodó, a 
kampány közben többször is nevet vál-
toztató balliberális összeborulástól többet 
vártak annál, mint a jelenlegi miniszterel-
nök leváltásának megcélzása, nem beszél-
ve a botrányokról, amelyek kísérik őket. 
elérhető, látható képviselőt szeretnének. 
Nagyon jól esett, és köszönöm azt a húsz-
ezernél is több támogató aláírást, amellyel 
az emberek hitet tettek az eddigi munka 
folytatása mellett.

– Figyelembe véve a jelenlegi állapo-
tokat, a kampánytapasztalatokat, mi-
lyen programot, célokat tűz ki maga és a 
választókerület elé a következő ciklusra, 
amennyiben újraválasztják?

– legfontosabb feladatomnak a kór-
ház ügyének megnyugtató, hosszú távú 
rendezését tartom, lehetőség szerint úgy, 
ahogy az itteniek szeretnék. támogatni 
kívánom a gyógyszálló építésének befe-
jezését. tovább már nem halogatható a 

régóta hiányzó települési összekötő utak 
megépítése. Körzetünkben a marcalin 
kívül van még két gyógyfürdő – a nagy-
bajomi és a csisztapusztai –, amelyek fej-
lesztésre szorulnak. A második balatoni 
kompjárat fonyód és Badacsony között 
jelentősen hozzájárulhat az idegenfor-
galom bővüléséhez. támogatok minden 
munkahelyteremtő beruházást, amelyet 
megpályáznak az itteni vállalkozások. egy 
reményeim szerint erős frakciószövetség 
tagjaként pedig természetesen részt kívá-
nok venni a négy évvel ezelőtt elkezdett 
országépítő munkában.

– A választókerület – lélekszámát te-
kintve is – meghatározó települése Mar-
cali, amely a korábbi ciklusokban nem az 
Ön körzetébe tartozott. Ennek ellenére a 
településhez több szállal is kapcsolódik.

– Amikor megismertük az új választó-
kerületi határokat, kifejezetten örültem az 
új kihívásnak. A Marcali környéki kistele-
pülések gondjai nem idegenek számomra, 
hiszen magam is hasonló faluban élek. A 
város pedig négy évig volt második ott-
honom, ugyanis gimnáziumi éveimet itt 
töltöttem – az utolsó „ladis” évfolyamba 
jártam. remek tanáraim voltak, akiknek 
jelentős szerepük volt nemcsak abban, 
hogy először a tanítói pályát választot-
tam, hanem abban is, hogy a közéletben 
jelentős sikereket érhettem el. Sokat kap-
tam ettől a várostól, és most itt a lehető-
ség – amennyiben a választópolgárok is 
úgy gondolják –, hogy valamit visszaad-

jak. Miután kollégista voltam, rengeteg 
ismerőst, barátot szereztem azokban az 
időkben, akikkel ma már szülőkként ta-
lálkozunk. Nyolcadikos nagyobbik fiam 
hatodik éve tanul Sárkány Zsolt tanár 
úrnál, így nyugodtan mondhatom, a je-
lenben is szoros az együttműködés. Kap-
csolatba kerültem az önkormányzattal és 
a város intézményeivel, több esetben sike-
rült segítségükre lennem. Jóleső érzés volt 
tapasztalni, hogy mindenhol elfogadtak 
és számítanak rám.

– Mire számít április 6-án?
– Április 6-án sorsdöntő választás kö-

vetkezik: eldől, hogy továbbmegyünk-e a 
négy éve megkezdett úton és folytatjuk-e 
azt a munkát, amelynek eredményeit egy-
re többen ismerik el európában, és ami 
még ennél is fontosabb, egyre több honfi-
társunk érzi saját életében. Ha ne adj' isten 
visszafordulnánk, úgy vélem, az utóbbi 25 
év eredményeitől fosztanánk meg nem-
csak magunkat, hanem gyermekeinket is.

Így vagy úgy, mindkét oldalnak volt 
már lehetősége a kormányzásra, teljesít-
ményük összemérhető. Választék van bő-
ven, a 16 induló között mindenki találhat 
olyat, akit kormányzóképesnek tart (bár 
van olyan párt is, amelyik szerintem nem 
is akar kormányozni). Miután a választás a 
demokrácia ünnepe, éljen mindenki a le-
hetőséggel és adja le szavazatát április 6-án! 

Bízom a választók megfontolt bölcses-
ségében, bízom a folytatásban, Magyaror-
szág felemelkedésében!                            -SP-
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